Opactwo pobenedyktyńskie i relikty zamku
Opactwo benedyktyńskie powstało w Płocku przed
1172r. Ok. połowy XVI w. benedyktyni pobudowali
między zamkowymi wieżami gotycki kościół
św. Wojciecha oraz klasztor. W 1781r. zakonników
przeniesiono do Pułtuska, a opactwo przebudowano
i przeznaczono na seminarium duchowne. W 1866r.
budynki skonfiskowały władze carskie. Następnie obiekt
pełnił funkcje szkolne, mieszkalne oraz muzealne.
Początki płockiego zamku sięgają XIII w. W XIV w. całe
wzgórze otoczono drugim pierścieniem obwarowań.
Z biegiem lat zabudowania osunęły się do Wisły,
a pozostałości rozebrano. Reliktami płockiego zamku są
dwie wieże: Szlachecka i Zegarowa oraz zachodnia
ściana opactwa.
Muzeum Diecezjalne w Płocku
ul. Tumska 3a, 09-402 Płock, +48 24 262 26 23
e-mail: mdp@mdplock.pl, www.mdplock.pl
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Europejski Szlak Gotyku Ceglanego łączy ze sobą kraje, regiony, miasta, kultury oraz ludzi poprzez uniwersalny język architektury. Gotyk
ceglany, ten jedyny w swoim rodzaju styl architektoniczny jest fenomenem obecnym nie tylko wzdłuż wybrzeży Morza Bałtyckiego, ale także
daleko na południu w głębi lądu. Gotyk ceglany zajmuje w historii europejskiej architektury ważne miejsce - był ściśle związany z historią
krajów Europy północno-zachodniej i wschodniej między XIII i XVI w., a także z rozwojem oraz upadkiem Związku Hanzeatyckiego.
Styl ceglanej architektury gotyckiej charakteryzują lśniące kolory wypalonej gliny, surowe powierzchnie ścian i olbrzymia różnorodność form
architektonicznych powstała na bazie prostych, jednolitych kształtów cegieł.
Wiele dawnych budowli wykorzystywanych jest nadal zgodnie ze swoim pierwotnym przeznaczeniem, a w murach innych powstały np.
muzea, sale koncertowe i biura. Często przeszłość i teraźniejszość zlewają się w tych miejscach w jedność.
Kilka państw w rejonie Morza Bałtyckiego łącząc siły utworzyło Europejski Szlak Gotyku Ceglanego, stanowiący ścieżkę wiodącą przez
historię Europy, na której z radością powita swoich gości.
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Towarzystwo Naukowe Płockie
Dawna kanonia została wybudowana
ok. 1445r. przez Stefana z Miszewa.
W
1908r.
budynek
zakupiło
Towarzystwo
Naukowe
Płockie
i przeznaczyło go na swoją siedzibę.
Założone w 1820r. Towarzystwo
należy do najstarszych w Polsce
stowarzyszeń naukowych ogólnych
o charakterze regionalnym. Prowadzi
również znaną w całym kraju
Bibliotekę im. Zielińskich, z której
bogatego księgozbioru korzystają
badacze Płocka i regionu.
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Dawna kolegiata św. Michała Archanioła
Początki kolegiaty sięgają XII w., a ostatnie odkrycia archeologiczne
wskazują, że była ona jedną z najwcześniejszych budowli gotyckich na
terenie Polski. Jej fundatorką była Dobiechna - wdowa po Wojsławie,
opiekunie Bolesława Krzywoustego. W 1180r. przy kolegiacie powstała
szkoła typu "trivium". W XV w. wzniesiono gotycką wieżę. W XVII w.
kolegiatę przejął zakon jezuitów, który ją rozbudował. Po przejęciu
szkoły w 1773r. przez Komisję Edukacji Narodowej, obiekt
przebudowano wg projektu Stanisława Zawadzkiego, a w 1843r.
wg projektu Antoniego Corazziego. Mieszczące się obecnie w budynku
Liceum Ogólnokształcące (popularnie zwane „Małachowianką”) nosi od
1921r. imię Marszałka Stanisława Małachowskiego i uznawane jest za
najstarszą szkołę w Polsce.
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pl. Narutowicza 8, 09-402 Płock
+48 24 262 26 04
e-mail: aktnp@interia.pl, www.tnp.org.pl

Dawna baszta obronna
Dawna baszta obronna z XIV w. stanowi
pozostałość systemu murów obronnych
wzniesionych za panowania króla Kazimierza
Wielkiego. W pobliżu, przy zbiegu ulic
Kazimierza Wielkiego i Okrzei, znajdowała
się jedna z trzech bram wjazdowych do
miasta - Brama Dobrzyńska.
Pod koniec XVIII w. basztę przebudowano
i przystosowano do celów mieszkalnych.
Od 1899r. do II wojny światowej istniał tu
żydowski przytułek dla starców i kalek.
Obecnie w budynku mieści się siedziba
urzędu konserwatorskiego.
Mazowiecki Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
Delegatura w Płocku
ul. Zduńska 13a, 09-400 Płock, +48 24 262 76 71
e-mail: plock@mwkz.pl
www.mwkz.pl/delegatury-plock

LO im. St. Małachowskiego
ul. Małachowskiego 1, 09-400 Płock, +48 24 366 66 00
e-mail: malachowianka@op.pl, www.malachowianka.plock.org.pl

Kościół pw. św. Dominika
Dominikanie przybyli do Płocka w 1225r. Książę Konrad
Mazowiecki ufundował dla nich kościół św. Dominika,
który wzmiankowany był już w dyplomie lokacyjnym
Płocka z 1237r. W 1243r. świątynia została spalona, a rok
później odbudowana. W 1804r. Prusacy zajęli klasztor
oraz kościół św. Dominika i - usuwając zakonników oddali kościół parafii ewangelickiej. Po II wojnie
światowej katolicy odkupili go od ewangelików i obecnie
jest to kościół powstałej w 1975r. Rzymskokatolickiej
Parafii św. Maksymiliana Kolbego.

Dom pod Trąbami
Dom pod Trąbami przylegał w średniowieczu do muru
miejskiego i był mieszkaniem płockich kanoników.
Wznosił się on w pobliżu Bramy Wyszogrodzkiej.
Budynek charakteryzuje się bardzo grubymi murami,
masywnymi przyporami oraz piwnicami o gotyckich
sklepieniach. Na szczycie budowli znajduje się herb
szlachecki "Trąby", od którego pochodzi nazwa domu.
W przeszłości w budynku mieściło się m.in. seminarium
duchowne, a obecnie mają tu siedzibę organizacje
i stowarzyszenia katolickie.

Mur miejski
Płock został otoczony grubym i wysokim murem na podstawie
przywileju z 1353r. wydanego przez króla Kazimierza Wielkiego.
Dokument określał m.in. dane techniczne oraz sposób
finansowania fortyfikacji. Budowa trwała ok. 16 lat, a umocnienia
liczyły ostatecznie ok. 1700 metrów długości. Od zachodu
i północnego-wschodu przylegała do nich fosa. Wjazd do miasta
prowadził przez 3 bramy: Dobrzyńską, Bielską i Wyszogrodzką. Na
przełomie XVIII i XIX w. mur rozebrano. Zachowany fragment ma
długość ok 15 m, wysokość ok. 5 m i grubość ok. 80 cm.

Parafia pw. św. Maksymiliana M. Kolbego
ul. Kościuszki 16, 9-402 Płock, +48 24 262 35 49

Płocka Kuria Diecezjalna
ul. Tumska 3, 09-402 Płock, +48 24 268 04 60
e-mail: redakcja@diecezjaplocka.pl
www.diecezjaplocka.pl

Agencja Rewitalizacji Starówki
ul. Stary Rynek 19, 09-400 Płock, +48 24 366 61 50
e-mail: ars@plock.eu
www.ars.plock.eu
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Zapraszamy
Zapraszamy do
do PŁOCKA
PŁOCKA
Zapraszamy Państwa do Płocka, jednego z najstarszych i najpiękniej położonych miast
w Polsce. Malownicza skarpa, na której położone jest miasto, to nie tylko piękny taras
widokowy na szeroko rozlane wody Wisły, to także świadek kulturowego i historycznego
bogactwa miasta. Pradzieje Płocka związane są z początkami państwa polskiego. Już w XII
wieku wzniesiono na Tumskim Wzgórzu potężną Bazylikę Katedralną, która po dziś dzień
stanowi najbardziej charakterystyczny element pejzażu miasta. Tu znajduje się sarkofag
ze szczątkami dwóch władców Polski - Władysława Hermana i Bolesława III Krzywoustego oraz replika słynnych brązowych Drzwi Płockich.

1. Wyższe Seminarium Duchowne
2. Dawna baszta obronna
3. Muzeum Mazowieckie - Oddział Etnograficzny / spichlerz
4. Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela
5. Kościół farny pw. Św. Bartłomieja
6. Ratusz
7. Pomnik Bolesława Krzywoustego
8. Fragment muru obronnego z XIV w.
9. Dom Darmstadt / Informacja Turystyczna
10. Stary Rynek
11. Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
12. LO im. Marsz. Stanisława Małachowskiego / dawna Kolegiata św. Michała
13. Plac 13-tu Straconych
14. Płocka Galeria Sztuki
15. Muzeum Żydów Mazowieckich / dawna Synagoga
16. Biblioteka im. Zielińskich
17. Sąd Okręgowy i Rejonowy / dawny Pałac Biskupi
18. Amfiteatr
19. Przystań jachtowa PTTK „MORKA”
20. Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki
21. Muzeum Mazowieckie
22. Nove Kino Przedwiośnie
23. Odwach/PTTK
24. Towarzystwo Naukowe Płockie
25. Dom pod Trąbami

i rzeźby. Zainteresowani historią miasta powinni zajrzeć na multimedialną ekspozycję
„X wieków Płocka”, a także do najnowszej części muzeum poświęconej płockim Żydom,
którzy przez stulecia stanowili znaczną część lokalnej społeczności. Na potrzeby Muzeum
Żydów Mazowieckich zaadaptowano budynek dawnej bożnicy. Warto też zwiedzić
Muzeum Diecezjalne z bogatym Skarbcem i unikatowymi zbiorami sztuki sakralnej m.in.
gotycką rzeźbą.
Niewątpliwą atrakcją Płocka jest położone malowniczo na wysokiej skarpie ZOO z lwami,
żyrafami, pingwinami i najmniejszymi małpkami świata.
Ze skarpy rozciąga się malowniczy widok na Wisłę, która w Płocku ma prawie półtora
kilometra szerokości i stwarza idealne warunki do uprawiania sportów wodnych. Niedaleko,
w samym sercu miasta, znajduje się naturalny akwen wodny – Zalew Sobótka,
z piaszczystą plażą i czystą wodą.

Wisła

Zabytki na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego
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26. Opactwo pobenedyktyńskie i relikty zamku
27. Pomnik Jana Pawła II
28. Muzeum Diecezjalne
29. Bazylika Katedralna pw. Wniebowzięcia NMP
30. Książnica Płocka
31. Kamera Pruska
32. Pomnik Józefa Piłsudskiego
33. Pomnik Władysława Broniewskiego
34. Kościół pw. św. Dominika / kościół i klasztor podominikański
35. Molo

Urząd Miasta Płocka
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1
+48 24 367 15 55
www.plock.eu
promocja@plock.eu

Informacja Turystyczna
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 8
+48 24 367 19 44
www.turystykaplock.eu
biuro@turystykaplock.eu

Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna
Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego PTTK
09-400 Płock, pl. Stary Rynek 8
09-402 Płock, ul. Tumska 4
+48 24 364 99 90
+48 24 262 26 00
www.turystykaplock.eu
www.pttk-plock.pl
tel. 24 367 14 85
Urząd Miasta Płocka
biuro@turystykaplock.eu09 – 400 Płock,
pttk-plock@wp.pl
fax 24 367 14 83
Oddział Współpracy
z Zagranicą i Turystyki

Pl. Stary Rynek 1

e-mail: promocja@plock.eu
www.plock.eu
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Z katedrą sąsiaduje opactwo pobenedyktyńskie wraz z fragmentami dawnego gotyckiego
zamku. Nieco dalej znajduje się najstarsza polska szkoła - "Małachowianka" o XII wiecznym
rodowodzie. W Płocku działa też Towarzystwo Naukowe Płockie - jedno z najstarszych
w Polsce, które mieści się w zabytkowej, gotyckiej kanonii. W jego zbiorach są prawdziwe rarytasy,
m.in. "Kaprysy" Goi czy pierwsze wydanie dzieła Kopernika "O obrotach sfer niebieskich".
Pielgrzymi z całego świata przyjeżdżają do Płocka, aby modlić się w Sanktuarium św. Faustyny
przy Starym Rynku. Będąc na rynku trzeba także koniecznie obejrzeć klasycystyczny ratusz,
odpocząć przy "grającej" fontannie, posłuchać hejnału z ratuszowej wieży i zobaczyć scenę
pasowania na rycerza.
Płock słynie w całej Polsce z europejskiej klasy kolekcji sztuki secesyjnej, zgromadzonej
w Muzeum Mazowieckim, które mieści się w odrestaurowanej secesyjnej kamienicy. Eksponuje
najbogatszy w kraju zbiór użytkowej sztuki przełomu XIX i XX w. oraz kolekcję polskiego malarstwa

